
Assassinatos em Santos 
crescem 36% num ano
Só no mês passado foram sete assassinatos. Dados de janeiro a novembro de 2012 mostram que cidade teve 34 casos, contra 25 no 
mesmo período do ano passado. O crime de estupro teve uma elevação de 51% (65 para 98 em 2012) e os furtos diminuiram 10%  PÁG. 02

Barco estava encalhado desde o último sábado e virou atração turística |LEANDRO AMARAL/ABCDIGIPRESS/FOLHAPRESS

Rebocador Titã é 
resgatado do Canal 4

A VIDA DE 
LADY GAGA
DOCUMENTÁRIO SERÁ FEITO
POR TERRY RICHARDSON  PAG. 06

Problema foi o mau tempo. Cabo que ligava o rebocador 
Titã e a balsa Rubineia foi rompido. Os barcos, que vinham 
do Rio de Janeiro, ficaram à deriva e encalharam  PÁG. 02

SANTOS
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Brasil tem 
1 milhão de 
casas sem luz

Montillo está 
a um passo da              
Vila Belmiro

Número divulgado pela Aneel é 
quase o triplo do apontado pelo 
Censo de 2010 feito pelo IBGE PÁG. 03

Meia argentino está em férias nos 
EUA e aguarda, apenas, liberação do 
Cruzeiro para jogar no Peixe  PÁG. 08

Shoppings vendem 
6% a mais que    
no Natal passado 
Associação Brasileira dos Lojistas de 
Shopping disse que preço médio do 
presente caiu 20% e foi de R$ 65 PÁG. 04
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Números da SSP (Secretaria 
de Segurança Pública) do Es-
tado mostram que o homi-
cídio doloso (com intenção 
de matar) cresceu 36% em 
Santos, de janeiro a novem-
bro ante o mesmo período 
de 2011. Em números abso-
lutos, foram 34 casos neste 
ano contra 25 no ano pas-
sado. Somente em novem-
bro foram sete homicídios 
na cidade. 

O crime de estupro se-
guiu a escalada de cresci-
mento, com aumento per-
centual de 51%, de 65 em 
2011 para 98 em 2012, até o 
mês de novembro.

  Os furtos em geral cres-
ceram 10%, passando de 
7.740 ocorrências registra-
das em 2011 para 8.514 em 
2012. 

O registro de carga rou-
bada subiu 68% na cidade, 
segundo a SSP. Em núme-

ros absolutos passaram de 
25 casos no ano passado pa-
ra 42 neste ano. 

Já o número de furto 
e roubo de veículos caiu 
17,6% pontos percentuais, 
de 1.884 em 2011 para 1.552 
em 2012. 

Os casos registrados de 
tráfico de entorpecentes su-
biram 17,6%, passando de 
420 registros em 2011 para 
492 em 2012.  

Violência. Aumento é referente à comparação de janeiro a novembro de 2012 ante mesmo período do ano passado

Homicídios crescem 
36% em Santos
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244
casos de homicídio doloso foram 
registrados na Baixada Santista de 
janeiro a novembro. Em 2011, o 
número foi de 237. 

Tempo

Chove à 
tarde

Uma frente fria no ocea-
no traz nebulosidade e 

chuva à tarde. A partir de 
sábado a previsão é que 
as temperaturas caiam 

2ºC, com máximas previs-
tas de 28ºC. A chuva ten-

de a aumentar. 

CHRISTIANE
FERREIRA
METRO SANTOS

Em quatro meses o número 
de câmeras de segurança em 
Santos passou de 56 para 166 
unidades em várias regiões e 
equipamentos públicos. Co-
nectadas ao SIM (Sistema In-
tegrado de Monitoramento), 
os novos dispositivos estão 
localizados no Gonzaga, Em-
baré, orla da praia, região do 
Mercado Municipal, Paquetá, 
Vila Mathias e Centro Históri-
co. As últimas duas foram ins-
taladas no Valongo.

A Arena Santos recebeu 
dez unidades, sendo três ex-
ternas nas imediações das 
avenidas Rangel Pestana e 
Waldemar Leão, e o Orquidá-
rio ficou com 53 internas.

Com mais 18 câmeras de 
monitoramento, a orla pas-
sou a contar com 43. Sete de-
las ficam na praia do José Me-
nino, três no Gonzaga, três 

no Boqueirão, uma no Emba-
ré, duas na Aparecida e outras 
duas na Ponta da Praia.

Para o início de 2013 está 
prevista a instalação de mais 
quatro câmeras externas no 
Orquidário e 12, provenientes 
de emendas parlamentares, 

na Ponta da Praia, Boqueirão, 
Pompeia, José Menino, Cen-
tro e Zona Noroeste. Com cus-
to médio de R$ 20 mil, o equi-
pamento faz zoom de 800 m 
e gira 360° (horizontal) e 180° 
(vertical).

 METRO SANTOS

Monitoramento por 
câmeras é ampliado

Central de monitoramento vai receber melhorias  | FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Exame de PPD 
será feito em 
duas unidades

A SMS (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde) in-
forma que, excepcio-
nalmente em janeiro, 
a aplicação e leitura 
do exame de PPD – pa-
ra avaliação da exposi-
ção ao bacilo causador 
da tuberculose – pode-
rá ser realizado na uni-
dade básica do Valongo 
(rua Profª Maria Neusa 
Cunha s/n°, Saboó) ou 
do José Menino/Pom-
peia (av. Floriano Pei-
xoto, 201).

O atendimento ocor-
re às segundas, terças e 
sextas-feiras, das 9h30 
às 15h30. Em feverei-
ro o exame volta a ser 
feito na UBS Centro de 
Saúde Martins Fontes.   

 METRO SANTOS

Rebocador é 
removido da 
praia no Canal 4

O  rebocador Titã foi re-
tirado da orla do Canal 
4 na madrugada de on-
tem. A embarcação en-
calhou junto com a bal-
sa Rubineia na tarde do 
último sábado.  A bal-
sa Rubineia foi retirada 
na noite de segunda-fei-
ra. Os trabalhos de de-
sencalhe do rebocador 
começaram na terça-fei-
ra. A empresa responsá-
vel pelas embarcações 
e a Capitania dos Por-
tos realizaram traba-
lhos para que  ele fosse 
desencalhado.  Duas re-
troescavadeiras foram 
destinadas ao local para 
desassorear o entorno 
do rebocador e  facilitar 
a manobra de desenca-
lhe.  METRO SANTOS

Santos Saúde

Santos terá apoio de 2.748 policiais na temporada | FRED CASAGRANDE/METROSANTOS

Variação dos principais índi-
ces de janeiro a novembro 
de 2011 em comparação ao 
mesmo período de 2012

• Homicídios. 
2011 - 25                                 
2012 - 34                        
Variação: +36%

• Estupro. 
2011 - 55                                 
2012 - 98                      
Variação: +51%

• Roubo de carga. 
2011 - 25                                 
2012 - 42                      
Variação: +68%

• Furtos. 
2011 - 7.740                                  
2012 - 8.514                       
Variação: +10%

Violência em Santos
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HABEAS CORPUS LIBERTA-
RIA MENSALEIROS PRESOS. 
A decretação da prisão 
dos mensaleiros, como 
queria a Procuradoria Ge-
ral da República, meteria 
numa enrascada o presi-
dente do Supremo Tribu-
nal Federal, ministro Joa-
quim Barbosa, e a própria 
instituição. Advogados de 
mensaleiros já prepara-
vam habeas corpus, que 
seriam examinados pelo 
ministro mais velho pre-
sente em Brasília – no 
caso, Marco Aurélio, que 
certamente mandaria li-
bertar os sentenciados. 

SEM DÚVIDA. Os crimina-
listas mais experientes não 
têm dúvida que o ministro 
Marco Aurélio respeitaria a 
Constituição e decisões do 
colegiado do STF. 

SURPRESA. Ao recusar a 
prisão de mensaleiros, 
Joaquim Barbosa sur-
preendeu a opinião pú-
blica, habituada a suas 
decisões duras contra os 
réus. 

SERVIÇO PÚBLICO. Véspe-
ra das Festas, servidora da 
TV Câmara saiu de licen-
ça médica alegando “crise 
nervosa” porque seu gato 
suicida pulou do 3º andar.   

A ‘TENDÊNCIA REPRESSI-
VA’. Ex-ministro da Jus-
tiça de Lula, quando a 
oposição denunciou o 
uso da Polícia Federal, 
subordinada a ele, como 
polícia política do “pe-
tismo”, o advogado Már-
cio Thomaz Bastos re-
clama que “em 2012, 
a tendência repressiva 
passou dos limites”, em 
artigo no site Consultor 
Jurídico. 

PELE DE CORDEIRO. O cri-
minalista Thomaz Bastos 
é um dos mais caros: teria 
cobrado R$ 17 milhões de 
Cachoeira. Mas se queixa 
da criação de uma “socie-
dade de lobos, na qual to-
dos desconfiam de todos”. 
Não é mea culpa.

BLOCO NA RUA. Lula, sem 
querer, deu uma gran-
de idéia para o próximo 
Carnaval:   vêm aí os fo-
liões do bloco “Vagabun-
dos do ar-condicionado”.

 COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
 WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

Ao chegar na Câmara pa-
ra trabalhar, em 1990, o 
jovem deputado Eduardo 
Siqueira Campos, então 
no PDC, soube que Bran-
dão Monteiro (PDT-RJ) fi-
zera violento discurso 
contra seu pai, governa-
dor do Tocantins. Eduar-
do é do tipo boa praça e 
encontrou Monteiro ain-
da no plenário. Ao vê-lo, 
o deputado do Rio insul-

tou-o e a seu pai, outra 
vez. Eduardo pediu que 
parasse, mas Monteiro, 
que tinha fama de valen-
tão, insistiu. 

O filho virou fera feri-
da: fechou os olhos e des-
feriu um soco de cinema, 
único de sua vida, que 
pegou em cheio e entrou 
para a História, deixando 
Brandão nocauteado no 
chão do plenário.

“É MUITO 
DOLOROSO VER 

COMPANHEIROS SE 
ENRIQUECENDO.”

MINISTRO GILBERTO 
CARVALHO SOBRE OS 

ESCÂNDALOS DE CORRUPÇÃO 
NOS GOVERNOS PETISTAS

Política

 CLÁUDIO 
HUMBERTO

Joaquim Barbosa | PEDRO LADEIRA/

FRAME/FOLHAPRESS

 PODER SEM PUDOR
Um soco de cinema

Levantamento divulgado on-
tem pela Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) 
mostra que mais de 1 mi-
lhão de casas ainda não pos-
suem luz no país. O balanço 
foi feito a pedido de 17 dis-
tribuidoras de energia, den-
tro da sua região de atuação. 

Com os dados, oito das 
17 empresas pediram pror-
rogação do prazo, dado pe-
lo governo federal, para ge-
rar energia elétrica à todas 
as residências até 2014. O 
programa “Luz para Todos”, 
que começou em 2008, já 
foi adiado duas vezes.

No caso de Tocantins, Ba-
hia e Mato Grosso, onde há 
cerca de 380 mil casas sem 
luz, as empresas pedem que 
este prazo seja prolongado 
até 2027. A Aneel ficou pa-
ra decidir a proposta no ano 
que vem.

As empresas afirmam que 
para reverter a situação, em 
todo o país, serão necessários 
cerca de R$ 17,3 bilhões. 

Segundo o governo fede-
ral, o número apresentado 
pela Aneel é quase o triplo es-
timado pelo Censo 2010, do 
IBGE. Esperava-se que apenas 
378 mil casas ainda não tives-
sem acesso a energia elétrica. 

 METRO

Infraestrutura. Empresas pedem prorrogação do prazo para levar energia elétrica           
a todas as residências. Solucionar o problema deve custar R$ 17, 3 bilhões

Fogo para cozinhar é também iluminação de família em Tocantins  |  CHARLES SILVA DUARTE/FUTURA PRESS

Ainda há 1 milhão de 
casas sem luz no Brasil

A inclusão de crianças e jo-
vens nos programas sociais 
poderá reduzir as taxas de 
extrema pobreza no Brasil 
abaixo de 1% no próximo 
ano.  A projeção foi feita em 
um estudo divulgado ontem 
pelo Ipea. O levantamento 
avaliou os impactos do pro-
grama Brasil Carinhoso na 
política de distribuição de 
renda capitaneada pelo Bol-
sa Família.

Estima-se que 5,9% da po-
pulação de até 15 anos este-
jam atualmente em situação 
de miséria. Com a garantia 
dada pelo programa de uma 
renda mínima de R$ 70 por 
mês, o índice deverá cair pa-
ra 0,6% na faixa etária e 0,8%, 
em toda a população. 

 METRO BRASÍLIA

População. 
Ipea prevê 
queda da 
miséria
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O Parlamento russo apro-
vou ontem por unanimi-
dade (143 votos a zero) um 
projeto de lei que proíbe os 
norte-americanos de adotar 
crianças russas. 

O presidente Vladimir 
Putin já sinalizou que en-
dossará a nova legislação, 
que também torna ilegais 
organizações não-governa-
mentais financiadas por 
norte-americanos, impede 
a concessão de vistos a ci-
dadãos dos EUA acusados   de 
violar os direitos dos russos 
e congela os seus bens.

O projeto é uma retalia-
ção à Lei Magnitsky, assi-
nada no início do mês pelo 
presidente Barack Obama. 
A legislação barra a entra-
da nos EUA de russos acu-
sados de violar direitos hu-
manos  e congela qualquer 
bem que tiverem no país.

A decisão de Putin foi cri-
ticada por alguns funcioná-
rios do governo, incluindo o 
ministro das Relações Exte-
riores, Sergei Lavrov. 

Ativistas também conde-
naram o parlamento, acu-
sando-o de fazer um jogo 
político com as vidas das 
crianças. Diversas pessoas 
que protestaram contra a 
lei  foram detidas pela polí-
cia na manhã de ontem. 

A lei russa aumenta ain-

da mais as tensões entre os 
dois países, já complicadas 
por questões comerciais e  

políticas, como desenten-
dimentos sobre os conflitos 
na Síria.  METRO COM AGÊNCIAS

MUNDO
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Os 828 centros comerciais 
do Brasil não podem recla-
mar do Papai Noel. Segundo 
a Alshop (Associação Brasilei-
ra de Lojistas de Shopping), 
as vendas cresceram 6% em 
relação ao Natal do ano pas-
sado. O valor médio por pre-
sente, no entanto, caiu: os 
consumidores pagaram R$ 
65 por cada lembrança, 20% 

a menos do que em 2011.
Mesmo com um Natal 

mais “contido”, a Alshop 
comemorou os resultados. 
“Nós conseguimos repor per-
das do início do ano” disse 
Luis Augusto Ildefonso, um 
dos diretores da associação.

Para Ildefonso, a que-
da do valor médio por pre-
sente, bem como o ritmo 

menor do crescimento das 
vendas (no ano passado, o 
aumento foi de 7%), se deve 
às escolhas da classe média. 
Até 2010, esses consumido-
res gastaram dinheiro apa-
relhando a casa, agora, in-
vestem em presentes mais 
simples. “Trata-se de uma 
adequação à nova realida-
de”, diz Ildefonso.

O varejo espera dias de 
muito movimento por con-
ta dos saldões. O Procon, po-
rém, alerta para os excessos. 

“É muito sedutor comprar 
nessa época, mas é preciso 
evitar que a renda seja com-
prometida”, lembra Maíra 

Feltrin, assessora do órgão. 
Ela recomenda pesquisa de 
preços e cuidado com os fal-
sos descontos.  METRO

Natal. Varejo comemorou os resultados, embora o aumento 
tenha sido menor do que em 2011. Para associação de shoppings,
a ‘nova classe média’ comprou itens mais baratos desta vez

Centros comerciais e lojas de rua seguem lotados | BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

Presente foi mais modesto, 
mas vendas cresceram 6%

0.000000 6.333333 12.666667 19.000000

OS FAVORITOS
Veja os setores que tiveram 
melhor desempenho de vendas 
em relação a 2011

PRODUTO AUMENTO
NO NATAL

AUMENTO
NO ANO

Perfumaria e cosméticos            

Óculos e outros acessórios           

Vestuários              

Calçados              

Eletrônicos e eletrodomésticos          

Brinquedos              

14%

14%

5%

8%

6%

7%
FONTE: ALSHOP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOJISTAS DE SHOPPING)

0 7 14 21

16%

13%

7%

8%

9%

12%

Legislação. Projeto é retaliação a veto dos norte-americanos à entrada de russos 
acusados de violar direitos humanos

Rússia proíbe adoção
de crianças pelos EUA

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, endossará a nova lei | REUTERS

Egito. 
Presidente 
Mursi 
sanciona 
Constituição 
A nova Constituição do Egi-
to foi sancionada ontem pelo 
presidente do país, Mohamed 
Mursi. A lei foi aprovada em 
referendo realizado anteon-
tem, com 63,8% dos votos. 

Em comunidado à televi-
são egípcia, Mursi garantiu 
que o referendo foi transpa-
rente, apesar da oposição ale-
gar uma suposta fraude na vo-
tação. Ele também pediu que 
as lideranças políticas dialo-
guem para resolver as tensões. 

Para Mursi, a nova Carta 
ajudará o país a colocar fim 
a turbulência política e per-
mitirá que o governo recu-
pere a economia.  “Os próxi-
mos dias vão testemunhar, 
se Deus quiser, o lançamen-
to de novos projetos (...) e 
um pacote de incentivos pa-
ra que investidores susten-
tem o mercado e a econo-
mia do Egito”, disse Mursi, 
que já prevê mudanças no  
gabinete.  

 METRO

650 mil
crianças são consideradas 
órfãs na Rússia. Desse total, 
110 mil viviam em instituições 
do Estado em 2011, segundo 
o Ministério da Ciência e 
Educação da Rússia.

Estados Unidos

Barack Obama 
tenta evitar   
‘abismo fi scal’

O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, de-
ve retomar hoje as negocia-
ções com o Congresso pa-
ra evitar ou adiar o “abismo 
fiscal”. A medida prevê o 
aumento de impostos e cor-
tes de gastos do governo a 
partir da próxima terça-fei-
ra, 1º de janeiro  METRO

Alta velocidade

China inaugura 
maior linha de 
trem do mundo
A China inaugurou 
ontem a linha de trem 
de alta velocidade mais 
longa do mundo, com 
cerca de 2,3 mil km . O 
trem percorrerá o 
trajeto que liga a Pequim 
à cidade de Guangzhou 
a 300 km/h. A viagem 
terá duração de oito 
horas, 12 horas a menos 
do que a dos  trens 
convencionais.  METRO





Foram longos sete anos des-
de o lançamento de seu pri-
meiro disco, “Dado Villa-Lo-
bos e o Jardim de Cactus ao 

Vivo”, mas a espera rendeu 
tempo para colocar a casa 
em ordem, fazer o que des-
se vontade e, claro, produ-

zir um outro álbum.
Está disponível no iTunes 

desde 27 de novembro o de-
but em estúdio, “O Passo do 
Colapso” (R$ 18), um proje-
to que começou em 2010, 
mas ganhou forma no ano 
seguinte. “Fiz o disco no 
meu tempo. Não tinha mui-
ta pressa para isso aconte-
cer”, explica o guitarrista e 
agora vocalista também.

Com produção em parce-
ria com Kassin, Dado conta 
que as ideias para a concep-
ção do disco foram surgin-
do aos poucos. “Eu estava 
em dúvida existencial. Re-
solvi gravar e depois ver o 
que acontecia”, conta.

Esse método mais solto 
abriu as portas para parce-
rias que não estavam pro-
gramadas, com Bi Ribeiro, 
Marcelo Bonfá, Mallu Ma-
galhães, Arto Lindsay, entre 
outros. “Geralmente essas 
pessoas passavam no estú-
dio e eu as convidava para 
participar. Foi um proces-
so bem colaborativo”, diz 
Villa-Lobos.

“O Passo do Colapso” po-
de ser considerado um con-
junto de momentos na vida 
atual de Dado, com relação 
aos seus 50 anos e seus sig-
nificados. “Tem a ver com 
o tempo. Nesse momento 
avalio a minha vida e ve-
jo como um final de ciclo 
e o recomeço de outro. É 
um processo de transforma-
ção”, analisa o músico.

Sobre relacionarem suas 
músicas a Legião Urbana, 
Dado conta que isso não o 
incomoda. “Acho bom, pois 
é a minha essência. Onde 
aprendi a fazer música”, diz.

2
CULTURA

Um show cancelado

Maria 
Bethânia

O show que a cantora fa-
ria em 29/3, no HSBC Bra-
sil, foi cancelado. As apre-
sentações nos dias 30 e 31 
de março seguem na pro-
gramação. Para trocar os 

ingressos, basta compare-
cer ao local onde foi efe-

tuada a compra. Se obteve 
pelo call center ou site da 
Ingresso Rápido é preciso 
entrar em contato pelo te-

lefone (11) 4003-1212. 
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Compassos sensíveis 
de Dado Villa-Lobos

“O Passo do Colapso” foi gravado ao longo do ano | CHRISTIAN GAUL/DIVULGAÇÃO

Introspectivo. Músico lança seu primeiro 
disco de estúdio, ‘O Passo do Colapso’, com 
várias parcerias e revela que Legião Urbana 
ainda é referência em suas composições

A cantora anunciou pelo 
seu Twitter que será tema 
de um documentário diri-
gido pelo fotógrafo Terry 
Richardson.

“Minha vida, a criação 
de ‘ARTPOP’ e vocês!”, es-
creveu aos fãs, comen-
tando o conteúdo do fil-
me. “Eu te amo, obrigado 

por acreditar em mim e 
em meus fãs, admiro vo-
cê e seu trabalho há mui-
to tempo, é um sonho 
que se torna realidade!”, 
foi o recado enviado para 
Richardson.

“Artpop” é o novo disco 
de Gaga, sucessor de “Born 
This Way” (2011).  METRO

Lady Gaga em show no último dia 16 | CARLO ALLEGRI/REUTERS

Doc. Lady Gaga vai ser tema 
de filme de Terry Richardson

PAULO
BORGIA 
METRO SÃO PAULO

O corpo de Dona Canô Vel-
loso foi enterrado na ma-
nhã de ontem, em Santo 
Amaro da Purificação (BA).

Filhos de Gandhy execu-
taram o toque de alvorada 
durante o velório da mãe de 
Caetano Veloso e mais de cin-
co mil pessoas passaram pelo 
local para a última despedida.

Dona Canô tinha 105 
anos e faleceu no dia 25.

 METRO

Cortejo leva corpo de Dona Canô
para o velório | ERIK SALLES/FOLHAPRESS

Despedida. Dona Canô 
é enterrada na Bahia



Leitor fala

Píer
Mesmo que ilegal e não servindo pa-
ra nada, a demolição do Píer do Care-
ca foi uma perda para São Vicente. Ali 
poderia abrigar uma série de equipa-
mentos, para acrescentar facilidades 
ao turista e aos moradores da região. A 
prefeitura deveria ter recorrido da de-
cisão, apresentando projeto para ser 
construído algo útil. Agora o dinhei-
ro da população é gasto para derru-
bar algo que não estava atrapalhando 
ninguém
JACIRA DOS SANTOS – SÃO VICENTE, SP 

Viaduto
Prometer que o viaduto será a solu-
ção de todos os problemas na saída 
de Praia Grande é fácil. Quero ver co-
mo será na volta dos turistas para a ca-
pital, depois das festas do fim de ano. 
Fazer viaduto naquele local resolve o 
problema do dia a dia, mas situações 
especiais, em que os semáforos da ro-
dovia Imigrantes, no trecho de São Vi-
cente, precisam ser utilizados, nada 
mudará. Vamos ver na próxima vol-
ta do feriado o quanto do problema foi 
resolvido.
GILMAR FERREIRA – PRAIA GRANDE, SP

 Para falar com a redação: 
leitor.st@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Metro web

Apps para 
cumprir 
promessas
Além de facilitar a vida, a tec-
nologia pode dar uma mão-
zinha na hora de cumprir as 
inúmeras promessas de fim 
de ano. Disponíveis tanto pa-
ra Android quanto para iOS, 
existem aplicativos que pro-
metem ajudar o usuário a co-
mer melhor, entrar em for-
ma, economizar dinheiro e 
por aí vai.

O 5K Runner, por exem-
plo, é um programa que aju-
da o interessado a ganhar re-
sistência. “Você vai criando 
uma rotina devagar e, depois 
de oito semanas, está corren-
do 5 quilômetros, o que é bas-
tante se você não está fazen-
do nada”, disse David-Michel 
Davies, diretor-executivo do 

The Webby Awards, evento 
anual que honra as empresas 
de internet. Nessa linha, há 
também o Nike+ Running e o 
RunKeeper, para citar alguns.

Quando o assunto é die-
ta, há inúmeras opções, espe-
cialmente para quem é com-
petitivo e encara a perda de 
peso como um desafio. É bai-
xar e seguir.  METRO

Sem desculpa. Programas usam diversas 
estratégias para usuário entrar na linha

Andry STF para mensaleiros
Inspirada no jogo Angry Birds, uma empresa brasileira criou uma 
paródia do game com o julgamento do mensalão. Na brincadeira, 
disponível para Android, os pássaros são os ministros do Supremo, 
e os porcos, os acusados do esquema. |  REPRODUÇÃO

87%
dos americanos fazem resoluções 
de fim de ano. Mais da metade 
dessas promessas têm a ver com 
mudança de hábitos
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Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Áries (21/3 a 20/4) Trabalho em equipe e boas soluções vin-
das de pessoas poderosas. A generosidade e bons sentimentos es-
tarão ajudando você a se relacionar melhor com os outros.

Touro (21/4 a 20/5) Grandes expectativas e mais paixão, a 
vida passa por uma fase de otimismo que costuma deixar tudo 

muito mais leve e agradável. Período cheio de romantismo.

Gêmeos (21/5 a 20/6) As pessoas estão muito mais esfuzian-
tes do que o normal, entre no clima e deixe a onda de sentimen-
talismos tomar conta do seu coração, não lute contra.

 Câncer (21/6 a 22/7) Possível isolamento de certas pessoas 
próximas a você, seus interesses pessoais e necessidades imedia-
tas podem levar você a se afastar momentaneamente.

Leão (23/7 a 22/8) Dia de soluções mais arrojadas e muita pai-
xão, momento favorável para recuperações de situações difíceis e 
possíveis curas. Ótimo para o relacionamento.

Virgem (23/8 a 22/9) Jogue os seus apegos e inseguranças 
fora, o dia está lhe dando boas chances de confiar mais nas pes-
soas e ampliar a sua fé. Apenas acredite em coisas boas.

Libra (23/9 a 22/10) Generosidade e espírito humanitário, as 
questões que envolvem a sua espiritualidade e o ser humano 
tendem a ser o foco das suas conversas no dia de hoje.

Escorpião (23/10 a 21/11) Semeie novas esperanças e opor-
tunidades, tempo de edificar coisas que terão uma duração mais 
longa e que representarão mais segurança para a sua vida.

Sagitário (22/11 a 21/12) Muito mais amor e paixão em sua 
vida, reconciliações amorosas ou o surgimento de novos amores 
que poderão tomar de assalto o seu coração, altas emoções.

Capricórnio (22/12 a 20/1) Tente dizer o que você sente, não 
aprisione os seus sentimentos pois um dia eles poderão se rebelar 
contra você. Tente deixar eles escaparem aos poucos.

Aquário (21/1 a 19/2) Tente  aceitar melhor as coisas que o 
mundo está colocando em sua vida, utilize a sua versatilidade 

para superar as dificuldades e sorrir para os outros.

Peixes (20/2 a 20/3) Período de grande conexão com a pessoa 
amada, romantismo e muitas expectativas na vida amorosa. Apro-
veite para namorar e fortalecer o seu relacionamento.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Metro Pergunta

Na sua opinião, qual é a 
principal causa de tantas 
mortes nas rodovias que 
cortam Minas?

@lemaoo
Imprudência e bebida.

@HonorioAraujo
90% imprudência dos motoristas.

@rancocais
IMPRUDÊNCIA 99,9%.

@klangoso
Imprudência: O que causa a im-
prudência? Egoísmo, ganância e 
desconhecimento. 

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@jornal_metrobh



08 ESPORTE SANTOS, QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2012
www.readmetro.com

3
ESPORTE

A história de Marcos As-
sunção com o Palmeiras 
está próxima de terminar. 
Sem acordo entre jogador 
e clube para renovação do 
contrato – o compromisso 
atual vai até o dia 31 des-
te mês –, o capitão palmei-
rense deve aguardar a po-
sição alviverde até o fim 
desta semana. A partir daí, 
devem ser iniciadas as con-
versas com outras equipes 
interessadas.

“Já me ligaram duas equi-
pes da Série A. Na última se-
mana, surgiu o interesse de 

um time do México. Mas ele 
está pensando no Palmei-
ras. Ele quer resolver o mais 
rápido possível”, disse ao 
Metro o empresário do vo-
lante, Ely Coimbra Filho. 

Clube e jogador inicia-
ram as trativas para prorro-
gar o contrato em setembro. 
Assunção e seu agente fize-
ram uma contraproposta e, 
desde então, as negociações 
estão travadas. “Vou conver-
sar com ele e devemos es-
perar até o fim da semana, 
dia 28. A partir daí, ele de-
ve me liberar para conver-

sar com outras equipes”, fa-
lou Coimbra Filho.

O empresário explicou 
que Assunção quer conti-
nuar no Palestra Itália. Tan-
to que, a ideia do volante, é 
se aposentar no Verdão após 
disputar a temporada 2013.

“Ele não quer mudar de 
ares, ele quer ficar. Mas não 
vamos passar o pires, não 
vamos pedir por favor. Ele 
quer ficar, já dissemos isso 
publicamente.”

O intuito da diretoria 
também é manter o joga-
dor. Porém, a pedida sala-

rial – que, segundo pessoas 
próximas ao presidente Ar-
naldo Tirone, chega perto 
de R$ 500 mil mensais –, 
seria um dos empecilhos. 
Contudo, o clube segue oti-
mista de que conseguirá se-
gurar o capitão em 2013.

Riquelme longe
O presidente do Palmeiras, 
Arnaldo Tirone, afirmou 
que o meia Riquelme deve 
ficar no Boca Juniors. “Nos 
próximos dias não vou con-
tratar ninguém”, falou, ao 
“UOL”.  METRO

Palmeiras: prazo por Assunção termina amanhã

No mercado

Ruy Cabeção
Aos 34 anos e atualmen-
te sem clube, o lateral di-
reito Ruy Cabeção, está 

utilizando o Twitter para 
tentar retorno ao futebol. 
“Livre para negociações”, 
escreveu o jogador em 
sua conta oficial no mi-

croblog (@ruycabecao2), 
antes de deixar o núme-
ro de celular e o e-mail. 
Ruy teve passagens por 

Cruzeiro, Grêmio, Botafo-
go, Fluminense e Améri-
ca-MG. O último clube do 

atleta foi o Brasiliense.

Montillo quer o Santos e o 
Santos quer Montillo. A nego-
ciação entre o meia argentino 
e o Peixe esquentou e o atle-
ta, que passa férias nos EUA, 
aguarda apenas a liberação 
do Cruzeiro para ir para a Vi-
la Belmiro.

O Peixe, por sua vez, apos-
ta suas fichas em Montillo. 
Tanto que, no clube, a nego-
ciação com o camisa 10 virou 
prioridade. Robinho – até pe-
lo grau maior de dificuldade 
na transação – ficou, por ora, 
em segundo plano. 

“Usar a camisa 10 do Ma-
radona, do Pelé, jogar ao lado 
do Neymar, que é ótimo den-
tro e fora de campo, são coi-
sas únicas. Usar a 10 que o 
Pelé já vestiu é algo impres-
sionante para qualquer argen-
tino”, falou o agente de Mon-
tillo, Sergio Irigoitia.

A proposta santista é de R$ 
16,4 milhões por 60% dos di-
reitos do camisa 10 que per-
tencem ao Cruzeiro, mais um 
pacote de jogadores para a 
Raposa.

O presidente do time mi-
neiro, Gilvan de Pinho Tava-
res, negou que o meia esteja 
perto do Peixe. “Há mais de 
uma semana não conversa-
mos com nenhum represen-
tante do Santos. As conversas 
foram paralisadas e não hou-
ve nenhuma evolução nos úl-
timos dias.”

Robinho
Os altos valores para ter Robi-
nho e a concorrência de ou-
tros clubes são fatores que fa-
zem com que o jogador não 
esteja tão perto do Santos 

quanto Montillo.
Embora o Flamengo – 

principal concorrente do 
Peixe até então – tenha ofi-
cializado a desistência, o vice-
-presidente do Milan, Adriano 
Galliani, afirmou que o Atléti-
co-MG está no páreo para le-
var o atacante.

“Pode ser (que feche com o 

Santos). Temos algumas possi-
bilidades, o Atlético-MG... Não 
posso falar”, disse Galliani on-
tem, no Rio. Horas mais tar-
de, o dirigente do Milan vol-
tou a falar sobre o assunto e 
desconversou sobre a possibi-
lidade do Atlético-MG. “Com 
o Flamengo, não chegamos 
a um acordo. Sobre o Santos, 

ainda há essa possibilidade. 
Atlético? Não sei...”

Para ter Robinho, o San-
tos terá de pagar R$ 27 mi-
lhões ao Milan. Além disso, 
um valor que dificulta o acer-
to é o salário pedido pelo Rei 
das Pedaladas: R$ 1,1 milhão 
por mês, livre de impostos. 

 METRO

Reforço. Negociação com argentino esquenta e jogador deve ser o camisa 10 do clube 
no ano que vem. Clube ganha concorrência do Atlético-MG para tirar Robinho do Milan

Montillo tem trocado mensagens com Neymar para atuar no Peixe |ALEXANDRE GUZANSHE/FOTOARENA

Peixe dá prioridade 
a Montillo para 2013

Marcos Assunção tem contrato até 
o dia 31 | CESAR GRECO/FOTOARENA 

Confusão pode fazer com que Tricolor 
perca mandos | ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS

O São Paulo pode estrear 
na Taça Libertadores do ano 
que vem longe do Morumbi. 
A Conmebol vai decidir se o 
clube será ou não punido por 
causa da confusão ocorrida 
durante a final da Copa Sul-
-Americana. Há possibilida-
de de o Tricolor perder dois 
mandos de campo, o que fa-
ria com que a estreia na Li-
bertadores – dia 23, contra o 
Bolívar (BOL) – ocorra em ou-
tro estádio. A informação é 
do jornal “Folha de S.Paulo”.

Em nota oficial, o Trico-
lor afirmou estar confiante. 
“O São Paulo já está, inclu-
sive, planejando as provi-
dências para organização da 
partida e, dentro em breve, 
irá informar aos torcedores 
as datas, horários e locais 
para venda de ingressos.”

Substituto
O São Paulo tem dois nomes 
em pauta para substituir o 
atacante Lucas, negociado 
com o PSG, da França: o chi-
leno Eduardo Vargas, do Na-
poli (ITA) e o argentino Ro-
drigo Palácio, da Inter de 
Milão (ITA). Pouco aprovei-
tado na Itália, Vargas tem 
mais chances de chegar ao 
clube tricolor no ano que 
vem.  METRO

São Paulo. 
Clube pode  
perder mandos 
de campo
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